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Καρλόβαςι, 07.06.2022 

Αριθμ. πρωτ.: 6215 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

«Ψηφιακό Οικοςφςτημα Επιχειρηματικότητασ του Επιμελητηρίου άμου» 

 

1. ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΜΟΤ, Διεφκυνςθ: Πλατεία Δθμαρχείου, 83200 

Καρλόβαςι άμου - Σθλ: 2273350800, Email: dimosdytikissamou@gmail.com. 

2. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ - ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΩΝ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ: Σθλζφωνο επικοινωνίασ: 22733 50821, Email: anthiko@gmail.com, Ιςτοςελίδα: 

www.mwsamos.gr, Πλθροφορίεσ: Ανκι-Ειρινθ Κοφκουρα. 

3. ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 72000000-5: Τπθρεςίεσ τεχνολογίασ των πλθροφοριϊν: παροχι ςυμβουλϊν, 

ανάπτυξθ λογιςμικοφ, Διαδίκτυο και υποςτιριξθ και 30200000-1: Εξοπλιςμόσ θλεκτρονικϊν 

υπολογιςτϊν και προμικειεσ. 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ:  

Σο Επιμελητήριο άμου, ωσ Φορζασ Λειτουργίασ του ζργου,υπθρετϊντασ τον ςκοπό του και 

το όραμά του για τθν τοπικι Επιχειρθματικότθτα κα δθμιουργιςει ζνα ψηφιακό 

οικοςφςτημα εφαρμογϊν και υπηρεςιϊν με ςκοπό: 

 Να προωκιςει τθ δικτφωςθ μεταξφ των Επιχειριςεων – Επιχειρθματιϊν – Πολιτϊν 

του Νομοφ άμου. 

 Να αναδείξει τισ επενδυτικζσ ευκαιρίεσ ςτον Νομό.  

 Να αναδείξει τόςο εντόσ του Νομοφ, όςο και πανελλαδικά και παγκόςμια 

(πολυγλωσσικότητα) τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ των επιχειριςεων του νομοφ.            

 Να δθμιουργιςει ζναν κοινό τόπο διαβοφλευςθσ και ςυηιτθςθσ πάνω ςε κζματα 

που αφοροφν τισ επιχειριςεισ. 

 Να υποςτθρίξει τθν αγορά εργαςίασ. 

 Να προωκιςει τθ ςυμμετοχι των επιχειριςεων μζςω ψθφοφορίασ ι 

δθμοςκόπθςθσ ςε ςθμαντικά κζματα επιχειρθματικότθτασ.   

 Να αναδείξει το Σουριςτικό Προϊόν του Νομοφ. 

τα πλαίςια αυτά κα δθμιουργθκεί ζνα οικοςφςτθμα εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν με 

χαρακτθριςτικά κοινωνικισ και επιχειρθματικισ δικτφωςθσ.  

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 200.010,80 € 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: 161.299,03€, ΦΠΑ 24%: 38.711,77 

€). 

6. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ: Ζξι (6) μήνεσ από τθν θμερομθνία ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

7. ΠΑΡΟΧΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΤΗΕΙ ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ: Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ 

ποςοφ 3.225,98 ευρϊ και από τον υποψιφιο Ανάδοχο ςτον οποίο κα κατακυρωκεί θ 

https://www.contracts.gr/cpv/b2cd47a5-46a0-4fa8-b210-205a619cdc9c
https://www.contracts.gr/cpv/b2cd47a5-46a0-4fa8-b210-205a619cdc9c
https://www.contracts.gr/cpv/b2cd47a5-46a0-4fa8-b210-205a619cdc9c
https://www.contracts.gr/cpv/b2cd47a5-46a0-4fa8-b210-205a619cdc9c
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υπθρεςία, Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 

αναλυτικι διακιρυξθ. 

8. ΕΙΔΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ: Ανοικτόσ θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του 

Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) μζςω τθσ διαδικτυακισ 

πφλθσ www.promitheus.gov.gr (α/α ΕΗΔΗ: 161570). 

9. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ: Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι  άποψθ προςφορά με βάςθ τθ 

βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ. 

10. Ημερομηνία ζναρξησ υποβολήσ προςφορϊν ςτο ςφςτημα: 08.06.2022, Ώρα 10:00. 

11. Καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ προςφορϊν ςτο ςφςτημα: 24.06.2022, Ώρα 15:00. 

12. Η ηλεκτρονική αποςφράγιςη των προςφορϊν κα γίνει ςτισ 28.06.2022, Ώρα 10:00. 

13. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩ ΑΙΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ, 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ: Σα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, ζωσ 

τθν 18.06.2022και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ 

Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

14. ΓΛΩΕ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ: Η Ελλθνικι γλϊςςα. 

15. ΕΛΑΧΙΣΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ: Δϊδεκα (12) μινεσ 

από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

16. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα που πλθροφν τουσ όρουσ των Παραγράφων «2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ», «2.2.3 

Λόγοι Αποκλειςμοφ»,«2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ», 2.2.5 

«Οικονομικι και Χρθματοοικονομικι επάρκεια», 2.2.6 «Σεχνικι και επαγγελματικι 

ικανότθτα». 

17. Σα τεφχη τησ διακήρυξησ διατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 

Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΜΟΤ 

 

 

 

Αλζξανδροσ Λυμπζρησ 
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